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 القمص يعقوب حنا         فى محضر الرب    

 قراءة معاصرة لظهورات القيامة     

 0202الخمسين المقدسة مايو                             

 .يتظاهر بالعبور يسوع، /9

 ابًعا: تلميذا عمواسر

َوإَِذا اْثنَاِن ِمْنهُْم َكانَا ُمْنطَلِقَْيِن فِي ذلَِك اْليَْوِم إِلَى قَْريٍَة  " 

" ) لو «.ِعْمَواسُ »بَِعيَدٍة َعْن أُوُرَشلِيَم ِستِّيَن َغْلَوةً، اْسُمهَا 

42  :31- 12 ) 

  

اليأس مشكلة النفوس سريعة التقلب واصحاب العواطف  

لمسففيي يمكنففظ أن الحففارة، اففمار منففظ، أ داففن أبففدا أن ا

 يخملك! 

 

 همه مشكلتى صدقنى يا أبى  -

سريع التقلب وادحرك بعواطفى، وأنا أعرف أن همه 

مشكلة، فمواق  كثيرة دتطلب الثبات واأنتاار والتفكير 
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بروية واكمة. لو كان همان التلميمان قد فكرا قليال لما 

هجروا المدينة إلى عمواس قريتهما، ففى ماذا خملهما 

 يسوع ؟؟؟ 

 

* سامحنى سيدى أنا أ أدينهما ولفو كنفم مكانهمفا لربمفا 

فعلم ما هو أفاع، بل أنا بالفعل أفعفل انن مفا هفو أفافع 

 وانم دعلم 

 ذراعك عاٍل وأنا أدجاهلظ وأبحث عن معونة من إنسان 

 اضورك يُـلَمـس وأنا كأنى أعمى أصم 

 لم دخملنى يوًما يا ربى المبارك، 

 منم مولدى وقبل مولدى درعانى 

طوال سنى ايفادى، مفن صفبودى وشفبابى وإلفى المشفيب 

 دحملنى 

 فكي  أدرك أورشليم وأذهب إلى عمواس؟ 

السفففالم أو مدينفففة السفففالم  أورشفففليم التفففى دعنفففى أسفففاس

 المردفعة عن البحر بـ ثمانمائة متر، 

 وأذهب إلى عمواس التى دعنى الينابيع الحارة! 
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أدففرك اللطفف  والسففالم وربيففع الففروى واذهففب إلففى لاففى 

 الماضى الملهب، كي  ؟ 

 أ يا ربى لم دخملنى يوًما، 

 ولو عادبتك مرة فسامحنى،

 ة. كنم أدكلم مع أبى المى علمنى الدال

 

أَلَْم يَُكْن قَْلبُنَا ُمْلتَِهبًا فِينَا إِْذ َكاَن »فَقَاَل بَْعُضهَُما لِبَْعٍض:"

 "«يَُكلُِّمنَا فِي الطَِّريِق َويُوِضُي لَنَا اْلُكتَُب؟

 ( 14:  42) لو

 اوأ يتركهمفف االملتهففب لعففل المسففيي يال مهمفف اقلبهمفف  

 ؟ أنم نفسظ، وأنم ماذا عن قلبك  ااتى أظهر لهم

 

 * أشكرك سيدى الصالي يسوع 

 دجاملنى وأ دأخم بكلمات لسانى، 

 بل درى قلبى ملتهبًا فىَّ 

 أرلوك أ دتركنى ودعبرعن عبدك 

 أنا عارف قلبك ومحبتك يا ربى األمين 
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 دتااهر فقط بأنك ذاهب ٌ إلى أبعد 

 لتختبر أمانتى فى اللقاء بك والتمسك بك 

 ولكن، أ دعتبره امتحانًا، أو أ دمتحنى هكما يا رب 

 دلميما عمواس كانا دلميميك، وأنم ألهبم قلبيهما، 

 ودركم بصمات صودك، وطبعم صوردك فى عقليهما،

 ففهموا اأمتحان 

بظ،  أمففا أنفففا فبليفففٌد، أعطنفففى سفف اأ قفففدر لهلفففى، أ دَُصفففعِّ

.  وألب أنم فىَّ

 

 أو أقول يا سيد * 

 داخلى، ،  ألهب قلبى فى

 اشعل فيظ نار معرفتك ومحبتك وشهوة لقائك الحى. 

 عرفم انن يا مخلصى، 

 لماذا دعودنى ألأ م كنيستك طوال األسبوع وألصرخ: 

 لك القوة والمجد

 كانم الكنيسة دشعل النار فى قلبى فيلتهب بحبك 

 فال أدرك أورشليم مثلما فعل همان التلميمان 
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 كنيسة دحبك هكما،  أشكرك يا إلهى أنى نشأت فى

دمجدك هكما ودحضرك إلينا هما الحضور البهى الحقيقى 

 الحى.  

 

 ودحية لكما يا دلميمى الرب  -

 فهروبكما إلى عمواس ألهمنا بعدم الهروب مجدًدا 

 اتى فى هروبكما دعلمنا الدروس، 

 ألن سيدنا كلنا هو المعلم الصالي 

 أغبطكما ألنكما ألزمتماه بالدخول، 

 ما ألياأ. انى أن ألزمظ بالدخول بل علمتفعلمتم

اتى صارت خبرة معرفتظ عند كسر الخبفز نقطفة دحفول 

 فى اياة الكثيرين، 

 كلما أرى امل المبيحة فى يد أبى الكاهن أدمكركما 

 فأرى يديظ يدى المسيي،

وأرى الكنيسة بيتكما ويسوع بنفسظ يكسر فيظ الخبز أمفام 

 الجمع.
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 يسوع،* ولكن أ دخت  يا 

 وإن انتهم المبيحة من على الممبي، 

 كن فى كل شعبك المتناولين من لسدك ودمك؛

 إيمانا بغير فحص 

 ومحبة بغير رياء، وصبًرا كامال 

 رلاًء ثابتا وإيمانا وسهًرا، رعايًة وافاًا

 وعافية وفرًاا ودجديًدا للنفس والجسد والروى 

 ية مجدا إلسمك القدوس ومشاركة سعادةالحياة األبد

 وعدم الفساد وغفرانا للخطايا 

 مثلما علمتنى الكنيسة فى القداس الكيرلسى!

 

 * أشكرك ربى يسوع 

 لعلم من كل ادث درًسا لنا، اتى ادث الهروب.

 مثلما علمتنا من خوف التالميم وهروبهم، 

 ومن نكران بطرس وخيانة يهوذا، وشك دوما.

 بالحق أنم المعلم الصالي وادك.

 


